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PATVIRTINTA  

Kalvarijos sav. Sangrūdos 

gimnazijos direktoriaus 2022 m. 

spalio 13 d. įsakymu Nr. V1- 16 

  

 

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių 

pažangos ir pasiekimų arba drausminių nusižengimų per mokslo metus skatinimo ir drausminimo 

būdus ir tvarką, vertinimo kriterijus, vertinimo šaltinius bei apibrėžia mokytojų, klasės vadovų, 

socialinio pedagogo, gimnazijos vadovų ir kitų gimnazijos darbuotojų veiksmus.  

  

  

II. MOKINIŲ SKATINIMAS  

  

2. Už puikų, labai gerą, gerą mokymąsi, pavyzdingą lankomumą, elgesį, atstovavimą 

gimnazijai: olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose ne 

gimnazijos organizuotuose renginiuose, aktyvią veiklą gimnazijos savivaldoje, aktyvią visuomeninę 

veiklą, pagalbą klasės auklėtojui, mokytojams, savanorišką ir puikiai atliktą socialinę-pilietinę veiklą, 

pažeidėjo sulaikymą ir pan., mokiniai skatinami:  

2.1. mokytojo, klasės vadovo, pagalbos mokiniui specialisto, gimnazijos vadovo viešas 

mokinio pagyrimas ir/ ar padėka el. dienyne, gimnazijos interneto svetainėje;  

2.2. padėka, pareikšta gimnazijos direktoriaus įsakymu;  

2.3. apdovanojimas gimnazijos padėkos raštu;  

2.4. padėka žodžiu ir/ ar raštu mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams);  

2.5. apdovanojimas atminimo dovanėle, kultūrine-pažintine išvyka, renginiu ir kt;  

3. Mokinius, kuriuos rekomenduojama paskatinti, pasiūlo klasių vadovai, dalykų 

mokytojai, administracija, pagalbos mokiniui specialistai, patys mokiniai.  

4. Galutinį siūlomų paskatinti mokinių sąrašą po I pusmečio ir mokslo metų pabaigoje 

parengia pavaduotojas ugdymui ir teikia gimnazijos direktoriui.  

  

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS  

  

5. Mokiniams už Mokinių mokymo sutarties, gimnazijos nuostatų, Vidaus darbo tvarkos,  

Mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą gali būti taikomos drausminės priemonės (poveikio priemonės 

ar nuobaudos).   

6. Mokiniui grubiai pažeidus gimnazijos drausmę ar sistemingai neatliekant mokinio 

pareigų: pedagogas, klasės vadovas, administracijos atstovas fiksuoja pažeidimą ir pildo Gimnazijos 

drausmės pažeidimo aktą (1 priedas), kuris perduodamas socialiniam pedagogui.  

7. Socialinis pedagogas pagal poreikį/ situaciją mokiniui skiria elgesio stebėjimo ir 

drausminimo poveikio priemones (Elgesio fiksavimo lapo pildymas, susitarimo su mokiniu 

pasirašymas numatant pasekmes ir kt.) ir raštu (per el. dienyną/ el. paštu.) informuoja mokinį ir 
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mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). Esant poreikiui, pokalbio su mokiniu,  jo tėvais ir klasės 

auklėtoju metu susitaria/ priima sprendimus dėl tolimesnių veiksmų.  

8. Nepasiteisinus mokiniui skirtoms drausminimo priemonėms, mokinio elgesys/ poelgis 

svarstomas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) posėdyje. Esant poreikiui, dalyvauja 

mokinys, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). VGK priima sprendimą dėl mokymo(si)/ ugdymo(si) 

ir/ar švietimo pagalbos teikimo konkrečiam mokiniui, pagalbos teikimo plano sudarymo arba 

kreipimosi į gimnazijos direktorių dėl nuobaudos skyrimo.  

9. Ypatingais atvejais, kai problema neišsprendžiama, mokinys, jo tėvai, klasės vadovas 

kviečiami į administracijos posėdį, kuriame svarstomas klausimas dėl Mokinių priėmimo į gimnaziją 

sutarties sąlygų keitimo arba rekomenduojama rinktis kitą mokymosi įstaigą (jei mokiniui yra daugiau 

nei 16 metų).  

10. Kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir/ar kitų asmenų gyvybei, 

sveikatai, saugumui ar turtui, mokiniui taikomos atitinkamos poveikio priemonės, vadovaujantis 

gimnazijos 2016 m. gruodžio 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-84 patvirtinta „Poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka“.  

11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 

(toliau – Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas) nustatytais pagrindais ir tvarka, mokiniui 

gali būti skirta minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė.  

  

  

IV. DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ SKYRIMAS  

  

11. Mokymosi priemonių neturėjimas pamokų metu:  

12.1. Pastebėjus, kad pamokos metų mokinys neturi mokymosi priemonių, mokinys 

įspėjamas žodžiu ir/ar rašoma pastaba el. dienyne;  

              12.2. Jei mokinys sistemingai neturi mokymosi priemonių, dalyko mokytojas informuoja 

klasės vadovą. Klasės vadovas bendrauja su mokinio tėvais ir aiškinasi priežastis, dėl kurių mokinys 

nėra aprūpintas ugdymuisi būtinomis priemonėmis;  

12.2.1. Mokiniui, be objektyvių priežasčių neturinčiam ugdymuisi būtinų priemonių, 

pildomas Gimnazijos drausmės pažeidimo aktas (1 priedas).  

12. Naudojimasis mobiliojo ryšio telefonais, kitomis garso ir/ar vaizdo įrašymo ir 

perdavimo priemonėmis, grotuvais pamokų metu (ne mokymosi/ugdymosi tikslais): 

              12.1. Pirmą kartą pastebėjus, kad pamokų metu mokinys naudojasi mobiliojo ryšio telefonu, 

kitomis garso ir/ar vaizdo įrašymo ir perdavimo priemonėmis ar grotuvu, arba mokinys prieštarauja 

prieš pamoką mobiliojo ryšio priemonę padėti nurodytoje vietoje, mokiniui taikoma drausminimo 

priemonė – pedagogo žodinis įspėjimas ir rašoma pastaba el. dienyne;  

              12.2. Elgesiui kartojantis, pildomas Gimnazijos drausmės pažeidimo aktas (1 priedas). 

Tokiais atvejais mokytojas turi teisę paimti neleistinai naudojamą priemonę iki pamokos pabaigos. 

Apie pritaikytą laikiną poveikio priemonę mokytojas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) per el. 

dienyną.  

              12.3. Už filmavimą, fotografavimą mokinių, mokytojų, kitų asmenų veiklos ar pokalbių 

įrašinėjimą gimnazijoje ar virtualios pamokos metu, pamokos ekrano nuotraukų darymą ar kitu būdu 

fiksuojamą tiesioginę vaizdo pamoką, mokiniui taikoma drausminimo priemonė – rašoma pastaba el. 

dienyne ir kviečiama atvykti į gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame, įvertinus 

veiksmų galimą poveikį asmenims, gimnazijos įvaizdžiui, priimamas sprendimas dėl tolimesnių 

veiksmų (nuobaudos skyrimo, kreipimosi į policiją ir pan.).  
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13. Dalykinės aprangos dėvėjimo tvarkos pažeidimas:   

13.1. pirmą kartą pastebėjus, kad mokinys nedėvi dalykinės aprangos (išskyrus savitvarkos 

ir ekskursijų dienas), taikoma drausminimo priemonė - klasės vadovo žodinė pastaba ir/ar rašoma 

pastaba el. dienyne;  

13.2 Pakartotinai pastebėjus, kad mokinys nedėvi dalykinės aprangos (išskyrus savitvarkos 

ir ekskursijų dienas), klasės vadovas pildo Gimnazijos drausmės pažeidimo aktą (1 priedas) ir 

informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);  

13.3. Sistemingai mokiniui nedėvint dalykinės aprangos (išskyrus savitvarkos ir ekskursijų 

dienas), klasės vadovo teikimu mokiniui gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriama nuobauda; su 

įsakymu supažindinamas mokinys, tėvai (globėjai, rūpintojai);  

13.4. Mokiniui nedėvint sportinės aprangos fizinio ugdymo (šokio) pamokose, dalyko 

mokytojas taiko priemones numatytas šios tvarkos 13.1-13.4 punktuose.  

14. Necenzūrinių žodžių, gestų vartojimas gimnazijoje, naudojantis Microsoft Office  

365 platformos ir el. dienyno aplinka, gimnazijos įvaizdį formuojančiuose socialiniuose 

tinkluose:  

14.1. Gimnazijos darbuotojai dėl necenzūrinių žodžių vartojimo mokinius įspėja žodžiu;  

14.2. Pasikartojus necenzūrinių žodžių vartojimui, gimnazijos darbuotojas raštu (per el. 

dienyną) informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pildo Gimnazijos drausmės pažeidimo 

aktą (1 priedas);  

14.3. Dėl nuolatinio necenzūrinių žodžių, gestų vartojimo mokinys ir jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai) kviečiami atvykti pokalbio su socialiniu pedagogu, kuris įvertinęs situaciją priima 

sprendimą dėl tolimesnių veiksmų (nuobaudos skyrimo, situacijos aptarimo VGK ir pan.)  

14.4. Elgesiui kartojantis, gimnazijos administracija kreipiasi į policiją dėl chuliganiško  

elgesio.  

15. Azartinių lošimų organizavimas gimnazijoje ir dalyvavimas juose, pirotechnikos 

gaminių atsinešimas į gimnaziją:  

15.1. Gimnazijos darbuotojai, pastebėję mokinius organizuojant ir/ar lošiant azartinius 

žaidimus gimnazijoje, mokinius įspėja žodžiu;   

15.2. Gimnazijos darbuotojai, pastebėję, kad mokinys (mokinių grupė) sistemingai 

organizuoja ir/ar žaidžia azartinius žaidimus gimnazijoje, pildo Gimnazijos drausmės pažeidimo 
aktą (1 priedas), raštu (per el. dienyną) informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).  

15.3. gimnazijos darbuotojai, pastebėję, kad mokinys (mokinių grupė) atnešė į gimnaziją 

pirotechnikos gaminius, apie tai praneša administracijos atstovams, kurie šiuos gaminius paima iš 

mokinio ir  perduoda mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).  

16. Gimnazijos turto tyčinis sunaikinimas ar sugadinimas: įvykį pastebėjęs asmuo 

informuoja administracijos vadovą. Padarytą žalą atlygina mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) 

įstatymų ir gimnazijos nustatyta tvarka.  

              17. Smurtavimas, patyčios iš mokinių, mokytojų, kitų gimnazijos darbuotojų ir kitų 

asmenų: gimnazijos darbuotojai, pastebėję smurtavimą ar patyčias, reaguoja nedelsiant, taiko 

drausminimo priemones, numatytas Komandinio reagavimo į smurtą ir patyčias gimnazijos tvarkos 

apraše. 

18. Pamokų nelankymas ir vėlavimas į pamokas: taikomos drausminimo priemonės, 

numatytos Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos Pamokų lankomumo apskaitos, nelankymo ir 

vėlavimų į pamokas prevencijos tvarkoje.  

19. Tabako, elektroninių cigarečių, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimas, laikymas ir platinimas gimnazijoje gimnazijos teritorijoje, virtualioje mokymo(si) 

aplinkoje:  
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19.1. Gimnazijos darbuotojas, pastebėjęs rūkantį/garinantį mokinį gimnazijoje, jos 

teritorijoje, virtualioje mokymo(si) aplinkoje (vykstant pamokai), pildo Pranešimą dėl rūkymo/ 

tabako ir/ar elektroninių cigarečių turėjimo (2 priedas), jį perduoda gimnazijos socialiniam 

pedagogui;  

19.2. Socialinis pedagogas taiko atitinkamas poveikio priemones, raštu informuoja (per el. 

dienyną) mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);  

19.3. Situacijai kartojantis, mokinys ir mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami atvykti 

į gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdį;  

19.4. Jei 20.2 ir 20.3 punktuose taikytos priemonės mokinio elgesiui poveikio neturi, apie 

pasikartojantį tabako, elektroninių cigarečių vartojimą gimnazijos patalpose, jos teritorijoje 

informacija perduodama policijos poskyriui dėl administracinių poveikio priemonių taikymo. Apie 

tai informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);  

19.5. Gimnazijos darbuotojai, įtarę, kad mokinys gimnazijoje, jos teritorijoje vartoja alkoholį 

ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, suteikia pirmąją pagalbą 

(esant būtinybei), nedelsdami informuoja gimnazijos direktorių ar tą dieną gimnazijoje budintį vadovą 

ir/ar pagalbos mokiniui specialistus (socialinį pedagogą, psichologą), visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistą. Kviečiami į gimnaziją tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie įspėjami dėl galimų 

administracinių poveikio priemonių taikymo, atskirais atvejais kviečiama policija. Mokinys rašo 

pasiaiškinimą, pildomas Gimnazijos drausmės pažeidimo aktas (1 priedas).  

  

  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

20. Su Aprašu klasių auklėtojai pasirašytinai supažindina mokinius, o mokinių tėvus 

(globėjus, rūpintojus) - pirmojo informacinio susirinkimo metu. Naujai į gimnaziją atvykę mokiniai, 

supažindinami nedelsiant.  

21. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas direktoriaus ar gimnazijos savivaldos  

institucijų iniciatyva.  

____________________________  
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Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašo  

1 priedas  

  

  

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJA  

  

GIMNAZIJOS DRAUSMĖS PAŽEIDIMO AKTAS  

  

........................................  
(data)   

Mokinys(ė)...................................................................................................., klasė................  

  

Pamokos, pertraukos, renginio metu ( pabraukti):  

• neturėjo mokymosi priemonių,  

• trukdė pamoką,  

• filmavo, fotografavo kitų asmenų veiklas ar įrašinėjo jų pokalbius gimnazijoje/ 

virtualios pamokos metu, darė pamokos ekrano nuotraukas ar kitu būdu fiksavo 

tiesioginę vaizdo pamoką,  

• nedalyvavo ugdomojoje veikloje,  

• vėlavo,  

• savavališkai išėjo iš kabineto pamokos metu ar nutraukė nuotolinį ryšį pamokai 

nepasibaigus,   naudojosi telefonu, grotuvu ar kitais ugdymo procese 

nereikalingais daiktais,  

• nepagarbiai, įžūliai, žeminančiai elgėsi su mokytojais, mokiniais, kitais gimnazijos  

bendruomenės nariais, tyčiojosi/ prisidėjo prie patyčių,  

• vartojo necenzūrinius žodžius, gestus,  

• pastebėtas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų gimnazijoje 

(gimnazijos  

teritorijoje) ar virtualios pamokos metu,  

• pastebėtas su pirotechnikos gaminiu;  

• organizavo azartinius lošimus ir dalyvavo juose,  

• tyčia sunaikino ar sugadino gimnazijos turtą,  

• pasisavino svetimą daiktą (us),  

• nedėvi dalykinės aprangos,  

• nedėvi sportinės aprangos fizinio ugdymo (šokio) pamokose,  

• kita (įrašyti)  

..................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

  

_________________                  _________________________________________  

   (mokytojo parašas)                                       (mokytojo vardas, pavardė)  

  

Drausmės pažeidimo priežasčių paaiškinimas (pildo mokinys):  

..................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
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................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

_________________            _________________________________________  

       (mokinio parašas)                                    (mokinio vardas, pavardė)  

  

Susipažinau (tėvai (globėjai, rūpintojai)):  

_________________            _________________________________________  
     (parašas)                                                                    ( varas, pavardė)  
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Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

 

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJA 

PRANEŠIMAS  DĖL RŪKYMO/ TABAKO IR/ AR ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ 

TURĖJIMO  

  

  

  

 20___ m. ________________mėn. ______d., atliekant mokinių elgesio stebėseną 

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos teritorijoje/virtualios pamokos metu, buvo užfiksuotas atvejis, 

kuomet _____klasės mokinys (-ė) _________________________________________________ 

rūkė/turėjo tabako ir/ar elektroninių cigarečių.                                                                                       

                (tinkamą pabraukti)   

Pokalbio metu šis (-i) mokinys (-ė) buvo informuotas (-a) apie rūkymo/garinimo žalą jo/jos 

sveikatai ir įspėtas (-a), kad jis/ji pažeidžia Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais 

susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktą bei šio straipsnio 5 dalį ar 161 

straipsnį, gimnazijos vidaus tvarkos taisykles.  

  

Su pranešimo turiniu susipažinau:   

  

_________________             ____________________________________  
                  (mokinio parašas)                                         (mokinio vardas, pavardė)  

  

  

Mokinių elgesio stebėseną vykdė:  

_________________________________________________________________________  

(vardas, pavardė, parašas, pareigos)  

  

  

Mokinių elgesio stebėseną vykdė:  

_________________________________________________________________________  

(vardas, pavardė, parašas, pareigos)  

  

  

  

Klasės vadovas:   

  

_________________             ____________________________________  
     (parašas)                                               ( vardas, pavardė)  

  

  

Socialinis pedagogas:   
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_________________             ____________________________________  
     (parašas)                                               ( vardas, pavardė)  


